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5-axlig bearbetning
från 5th Axis visade
nya möjligheter till
rationell produktion

Gradning och gradverktyg väcker alltid intresse, här
visar Bo Blom upp produkter från japanska Xebec.
Per-Arne Hjorth och Jonny Saaby var
på plats och visade Filtermist.

Stort intresse för
oljedimavskiljare
Filtermist har mer än 200.000 enheter i drift i 60 länder sedan över
40 år vilket säger en hel del. Monteras som originaltillbehör av ledande maskintillverkare.
Med en konkurrensunik prisbild kan
man lösa ett arbetsmiljöproblem för
en rimlig summa. Troligen slår ingen
Filtermist på fingrarna när det gäller kombinationen pris, livslängd och
låga kostnader för underhåll. Att kunna
återvinna skärvätska som annars fastnar i normala filter är en stor fördel,
säger Jonny Saaby teknisk säljare på
Partille Tool. Det ger stora besparingar
samtidigt som man inte behöver byta
filterkassetter och liknande.
På mässan kunde kunderna på plats se
produkterna och jämföra behov. Kontakta oss för mer info samt uppgift om
närmaste återförsäljare.

Att kunna
eliminera oljedimma och samtidigt
återvinna skärvätska är bra för både
ekonomi och miljö. Filtermist använder heller inga traditionella filter som
måste bytas och skickas på destruktion.

5th Axis sätter en ny standard
för 5-axlig bearbetning!
Centrerskruvstycken och spännelement speciellt framtagna för 5-axlig
bearbetning. Framtagna för att vara
mycket kompakta, ha låg profil och
tåla aggressiv bearbetning i tuffa material. Alltid med fokus på högsta precision och stabilitet. Med RockLock™
Quick Change System riggar man om
på nolltid.
5th Axis-sortimentet:
-Centrerskruvstycken med låg profil
-Förhöjningar och adaptrar
-Vinkelhylla
-Kuber
-Pyramider

Många besökare på Elmia
Produktionsmässor - Sveriges viktigaste industrimässa
-Vi hade rekordmånga besökare i vår monter och stort intresse för våra produkter,
konstaterar Bo Blom, VD på Partille Tool.
Vi visade bland annat upp oljedimavskiljare från Filtermist, en produkt som blivit
högaktuell nu när det är stort fokus på arbetsmiljö och hållbarhetsfrågor. En liten
investering som gör stor skillnad, dessutom är Filtermist produkter världsledande
och har utvecklat en teknik som verkligen
gör skillnad.
Utöver Filtermist visades även en helt ny produktserie från 5th Axis med skruvstycken för 5-axlig
bearbetning samt gradverktyg från Orbitool, Xebec,
Kopal och Drex. Sex mässor och 475 utställare. Det
gör Elmia Produktionsmässor till Sveriges viktigaste arena för produktion inom tillverkande industri.
På plats var ledande representanter från industrins
branschföreningar för att samtala kring de viktigaste frågorna för framtiden.
Med effektiva produktionsmetoder och kvalitetsprodukter inom bearbetning och efterbehandling
kan man producera lönsamt i Sverige!

Gradning och gradverktyg
från Kopal, Drex
och Xebec.

Kontakta oss för mer information om produkterna

För information om din närmare återförsäljare:

Protecting People
www.partille-tool.se 031-387 14 00

Renare, säkrare och mer
produktiva arbetsmiljöer!

